
 

 למידה חווייתית בעקבות צפייה בסרטי קולנוע 
 .ענבל בן ארי ה:כתב

 ערכו: בטי כהן ניקסון, בתאל פרלמן, מרב יגר.
 

  אי"-: הסרט "וול(ו -כיתות  ד)מערך שיעור למועצה ירוקה 

 .(8( ולאחר צפייה דיון בכיתה )שקף 7טרום צפייה )עד שקף המערך מחולק לשני חלקים, 
 .על ילדי המועצה לצפות בסרט בטרם יעבירו את מערך השיעור

והתבוננות משמעותיות  שלוש נקודות עצירהכמו כן, כחלק מתהליך ההכנה והבעת עמדה עליהם לציין 
ץ על נקודות העצירה עם המלווה )ניתן להתייע במהלך הצפייה בהן מועבר מסר סביבתי, אקלימי, קיומי

 המקצועית מטעם האיגוד(.
 

 היחס של בני האדם לדברים נושא:

 רקע
תרבות 
 הצריכה

 הפסולת שאנו מייצרים מצטברת מרגע לרגע ומזהמת את עולמינו בכמויות עצומות.
 אנחנו צורכים ומסלקים מיד. רכישה ושכחה. -התרבות שלנו היא תרבות של שכחה

כדי להשליך ולזרוק. כל מה שישן לא מספיק טוב לנו. ואנו כבר רוצים את אנחנו קונים 
 הדבר הבא.

 אין התחשבות בעתיד, ואין דאגה לדורות הבאים. -אנו חיים בהווה מתמשך 
 

 מה ניתן לעשות?
מדובר בפעולות פשוטות יחסית  שיכולות להשפיע ולמזער את ( הרבה!)לשמחתנו 

 הפגיעה בסביבה.
 לכות של מה שאני עושה.להבין את ההש •
 לקחת אחריות אישית על הפגיעה בסביבה ולמזער אותה. •
 להפחית צריכה ולטפל בפסולת. •
 .לפעול להסברה ומודעות בנושא -לקחת אחריות חברתית  •
 

 עלינו כמחנכים מוטלת האחריות לחשוף ולהטמיע רעיונות אלו בקרב התלמידים שלנו.

 רקע 
הקשר של 

אי -הסרט וול
לתרבות 
 הצריכה
 )למורה(

שנה לתוך העתיד, כדור הארץ נראה כמו מזבלה נטושה. עולם עכור,  700 -למעלה מ
ללא סימן לצמחיה וחיים. לצד גורדי שחקים נטושים, ישנם מגדלי ענק הבנויים מקוביות 

אשפה דחוסה, רק הרובוטים נותרו על פני כדור הארץ כדי לנקות את הזוהמה. כלל 
 אי הוא אחרון הרובוטים המבצעים מלאכה סיזיפית זו.-ו מלפעול רק וולהרובוטים חדל

 בעשרים הדקות הראשונות של הסרט אנו לומדים להכיר את העולם ההרוס. 
אי מסתובב במזבלת הענק כמו ילד נצחי בחנות צעצועים. הוא מתענג על גילוי -וול

ורר. החפץ היקר לו וליקוט חפצים שאותם הוא שומר וממיין בתא המטען בו הוא מתג
(, המרמז על קיומה של תרבות 1969ביותר הוא קלטת וידאו של המיוזיקל "הלו דולי!" )

 אי שוב ושוב. -אנושית חברותית, רגשית ואופטימית. בקלטת זו צופה וול
, תאגיד Buy N'Largeבחוץ, על גבי מסכי ענק, עדיין מוקרנות פרסומות של חברת 

השתלט על צרכנות העולם בתקופה שקדמה לנטישה בנוסח וולמארט האמריקני ש
הגדולה. ההבטחה הצרכנית האחרונה אותה מציגים לוחות הפרסום היא בריחה 

ל"אקסיום", שילוב בין ספינת חלל וספינת תענוגות, המקום בו ימצא המין האנושי מפלט 
 לאור העובדה שהאקלים על פני כדור הארץ אינו יכול לאפשר המשך חיים עליו.

מופרת עם נחיתת גששית רובוטית בשם איב )=חווה(, שם שמבהיר  וול אידידותו של ב
את תפקידה הסמלי, כמי שבשיתוף פעולה עם "אדם" הרובוטי תוכל להביא תקווה 

 לעולם. 
איב "נחטפת" חזרה  גילוי הצמח, מהווה סימן ראשון לכך שכדור הארץ משתקם.

 יוצא למסע אל מחוץ לכדור הארץ בעקבות אהובתו. E-וול-לחללית האם ו
מגיע לאקסיום, ושם על רקע ניסיונותיו להציל את איב אנו נחשפים לצאצאי המין  E-וול

האנושי, לעולם הסינתטי אותו הם יצרו לעצמם, לנרפות הפיזית והמנטאלית של גזע 
 שהפך לבן ערובה של הטכנולוגיה ותאוות הצריכה.

נושי מהווה את ההיבט השני והמכריע של החזון המטריד אותו ההצגה של המין הא
לאחר שראינו את כדור הארץ החרב, אנו צופים בגזע של אנשים  מציג הסרט בפני צופיו.



 

 super-sizeדמויי תינוקות ענק. שמנים מצריכה מופרזת של ג'אנק פוד שמסופק במכלי 
 .Buy N'Largeע"י תאגיד 

ללא הרחפות הפרטיות שלהם.  גזע שאיבד כל יכולת יצורים שאינם מסוגלים לזוז 
לתקשר ללא תיווך של מסכי מחשב והדחיק כל סקרנות לגבי אפשרויות קיום שונות 

 מאותם חיים עלובים.

ו' ותציג תובנות חדשות על  –המועצה הירוקה תעביר שיעור לתלמידי ד'  ● מטרה:
 פסולת.הבחירות שלנו כצרכנים וכזורקי 

 , ערכו של מוצרעודפת צריכה ● מושגים:

 דיון קבוצתי ● תרגילים:
 מה מיותר בקלמר שלי ומה חיוני –התנסות  ●
ואת  ניסוח משפט שיעזור לנהל את החפצים שלנו בדרך שתפחית את הצריכה ●

 כמות הפסולת שנערמת בכדור הארץ.

  .על המורה ללוות ולתווך את המערך לתלמידי המועצה הירוקה ● הערות:
 בנפרד ולחזור אליו במהלך השבוע באמצעות מערך זה.מומלץ לצפות בסרט  ●
 .תלמידים( 8 – 5התלמידים בכיתה ישבו בקבוצות עבודה )כ  ●
 .דקות 40אורך השיעור כ  ●

 
 

: לקנות או לא 1שקף 
 לקנות זאת השאלה

 דקות 1

על פני הכדור שנים רבות  ישארושברו ייהתבוננו סביבכם, אנחנו מוקפים בחפצים, מרבית החפצים גם אם י
 .כפסולת

  : איזהו גיבור...2שקף 

 אילו הם שני הגיבורים המרכזיים של הסרט

 מה ההבדלים הנראים לעין בין שני הגיבורים? ● שיתוף התלמידים:
 

: חזרה על 3שקף 
 הסיפור בסרט

 דקות 5

באמצעות דחיסתה והערמתה שמנקה את כדור הארץ מהפסולת המצטברת בו  700", סרט על רובוט בן E-וול
 בערימות שנראות כמו גורדי שחקים ענקיים.

, הוא רק אפר ואבק וג'וק E-מה שנשאר בכדור הארץ, פרט לרובוט וול -חלקו הראשון של הסרט שקט ובודד 
 ים רובוטית אליפטית לבנה וחדישה  ששמה איב.יידידותי. אל השממה הזאת מגיעה כמו מלאך מהשמ

ט מתנהל בחלל על ספינת החלל שממנה באה איב ובה מתגוררים בני האדם. במהלך החלק השני של הסר
הם חסרי יכולת תנועה, מנהלים תקשורת אך ורק דרך  -השנים, במעבורת הענק הזו עברו האנשים אבולוציה 

מסכים ואינם נדרשים להביע דעה או מחשבה. בחלק האחרון מתנהל מאבק שנערך בין קפטן הספינה לבין 
 אוטו, סביב השאלה האם הגיע העת לחזור לכדור הארץ כדי להשיב ולבסס חיים חדשים. -ס האוטמטיהטיי

 כמה מבין התלמידים ראו את הסרט? ● שיתוף התלמידים:
 

:  כדור הארץ 4שקף 
 הנטוש

 דקות 10

 דקות 2כ   https://youtu.be/nLx_7wEmwms?t=14רקע -קטע פתיחה  ●

ויר והאובך, שבשבות שפעם סיפקו אנרגיה ירוקה מהרוח על יד ארובות ובסרט ניתן לראות את זיהום הא ●

 עומדות על יד גורדי השחקים ועוברות אותם בגובה. פסולתשל מפעלים. ערמות עצומות של 

 ים והיצור החי היחיד הוא חברו הג'וק.אין יצורים חיים רק רובוט אחד מסתובב בעיר רפא

  –כל קבוצה עורכת דיון  שיתוף התלמידים:

 כיצד נראה כדור הארץ אחרי שהאנושות עזבה אותו?  ●

מה דעתנו על כמות הפסולת, הנפח שלה בסרט, מה הדבר מעורר בנו רגשית?   ●

 )הפסולת גבוהה יותר מגורדי השחקים(

 

https://youtu.be/nLx_7wEmwms?t=14


 

:  מיון חפצים 5שקף 
 שלהם תייוהערך האמ

 דקות 10

 אי מתייחס לחפצים שבחר. -צפייה בשני קטעים בהם וול ●

 בזמן הצפייה לשים לב כיצד הוא בוחן אותם מה הוא מחליט לשמור ומה לזרוק ונסו להבין מדוע.      

●  wTFHHg?t=28-R-https://youtu.be/93   )בחוץ )כדקה 

●   https://youtu.be/IJ07DcGGmMg?t=55כשתי דקות( בבית( 

● Wall-E  קם בבוקר הוא מתחיל בעבודת פינוי הפסלות ומדי פעם מוצא משהו שמושך את תשומת ליבו– 

את העיניים(. הערך הכספי של מסקרן אותו. ב)עיקר צעצועים כלב גומי, מטקה עם כדור, חזייה שמכסה 

 הדברים אינו משמעותי עבורו. הוא זורק את טבעת היהלום ומוצא ערך דווקא בקופסה. 

 

 כיצד הוא מחליט מה לשמור ומה לזרוק? –כיצד וול אי ממיין חפצים  ● שיתוף התלמידים:

 כיצד אנחנו היינו ממיינים אחרת? מה היינו משאירים? ●

: החפצים 6שקף  

 שלישבקלמר 

 

 דקות 10

 

  –עבודה בקבוצה  שיתוף התלמידים:

 חשבו על חפץ אחד שערכו הכלכלי גבוה וערכו הרגשי נמוך   ●

 ועל חפץ אחר שערכו הכלכלי נמוך וערכו הרגשי גבוה. ●

 בחרו את החפץ שתעדיפו לשמור אצלכם. ●

הביטו אל תוך הקלמר שלכם. כמה חפצים מתוכו מיותרים, אתם לא באמת  ●

 אלו חפצים בקלמר לא הייתם מסתדרים בכיתה?צרכים? עם 

נסחו  יחד משפט שיעזור לכם לנהל את החפצים שלכם בדרך שתפחית את  ●

 הצריכה כמות הפסולת בכדור הארץ.

 כתבו אותו בגדול ותתלו על הלוח עם שמות חברי הקבוצה ●

 

 דקות  5 דיון –: סיכום 8שקף 

המועצה הירוקה מעוניינת לעורר לפעילות אקטיביסטית מקיימת אשר תפחית את הצריכה וכמות הפסולת 

שנערמת  בכדור הארץ ובכך גם תפגע פחות בחי ובצומח על פני הכדור. אימוץ הרגלים מקיימים עשוי לסייע 

 במניעת משבר האקלים. 

  .כתוב משפט אליו אתה יכול להתחייב -לאחר הצפייה בסרט שיתוף התלמידים:

 .במשבר האקלים למניעת הסבר כיצד התחייבות זו מסייעת במאבק

 

https://youtu.be/93-R-wTFHHg?t=28
https://youtu.be/IJ07DcGGmMg?t=55

